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Ο Υπουργός Μετανάστευσης, Σκοτ Μόρισον προει-
δοποιεί τους Λιβανέζους να µην εκµεταλλευτούν την 
συριακή σύγκρουση και να µην την χρησιµοποιήσουν 
ως προκάλυµµα για να έρθουν στην Αυστραλία.

Αιτία της παραπάνω δήλωσης του υπουργού είναι 
ότι υπάρχουν αναφορές για λαθρέµπορους ανθρώπων 
που προσφέρουν πλαστά Συριακά διαβατήρια σε Λιβα-
νέζους οικονοµικούς µετανάστες και τους ενθαρρύνουν 
να έρθουν στην Αυστραλία.

Ο κ. Morrison είπε ότι η Αυστραλία θα δεχθεί πρό-
σφυγες από τη Συρία µέσω των επίσηµων διαύλων, 
αλλά οι οικονοµικοί µετανάστες που θα επιχειρήσουν 
να µπουν µε άλλο τρόπο στη χώρα δεν θα γίνουν δε-
κτοί. Τόνισε επίσης ότι δεν πρέπει κανείς να προσπα-
θήσει να έρθει µε “βάρκα”.

“Η Αυστραλία πρόκειται να κάνει αυτό που της ανα-
λογεί όσον αφορά αυτό που συµβαίνει στη Συρία, είπε 
ο υπουργός στο Macquarie Radio.

“Γίνονται συζητήσεις για αυτό το θέµα αυτή τη στιγ-
µή στην Ευρώπη και σκοπεύουµε να στηρίξουµε τις 
αποφάσεις της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ και τα αν-
θρωπιστικά προγράµµατα για όσους είναι πραγµατικοί 
πρόσφυγες από τη Συρία. Αλλά δεν θα υπάρξει καµία 
συµπάθεια για όποιον προσπαθήσει να έρθει παράνο-
µα. Όποιος το κάνει θα αντιµετωπίσει την ίδια διαδικα-
σία όπως και όλοι οι άλλοι”, είπε ο κ. Morrison.

Ο προσωρινός ηγέτης των Εργατικών, Κρις Μπόου-
εν, συµφώνησε, λέγοντας ότι ως υπουργός για τη µετα-
νάστευση αύξησε την ποσόστωση για τους ανθρώπους 
που πλήττονται από την κρίση στη Συρία αλλά κανείς 
δεν πρέπει να έρθει στην Αυστραλία µε πλοιάριο.

Ο κ. Morrison, δήλωσε ότι οι οικονοµικοί µετανά-
στες που χρησιµοποιούν τη σύγκρουση στη Συρία ως 
προκάλυµµα για να έρθουν στην Αυστραλία προσβά-
λουν τους πραγµατικούς πρόσφυγες που µετανάστευ-
σαν νόµιµα.

Ενώ η Αποθεµατική Τράπεζα (RBA) δια-
τηρεί το επιτόκιο σε ιστορικά χαµηλό επί-
πεδο, ορισµένοι οικονοµολόγοι πιστεύουν 
ότι πρέπει να πέσει ακόµη περισσότερο 
τους επόµενους µήνες για να περιορίσει τις 
συνέπειες από την άνοδο του δολαρίου και 
να ενθαρρύνει την ανάπτυξη σε τοµείς της 
οικονοµίας, άλλους από τον εξορυκτικό.

Αυτό που δηµιουργεί πονοκέφαλο στην 
Αποθεµατική Τράπεζα της Αυστραλίας είναι 
ότι τα χαµηλότερα τα επιτόκια, µπορούν να 
προκαλέσουν µια πλαστή ενίσχυση της αγο-
ράς κατοικίας που θα έχει ως συνέπεια µεγά-
λο πληθωρισµό και τον κίνδυνο να σκάσει 
κάποια στιγµή η φούσκα στον συγκεκριµένο 
τοµέα. Η ζήτηση για σπίτια στο Σίδνεϊ και 
τη Μελβούρνη, που καθορίζει και τη µέση 
τιµή των κατοικιών σε εθνικό επίπεδο βρί-
σκεται τον τελευταίο καιρό σε πρωτοφανή 
ύψη, σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση της 
RP Data. Οι πωλήσεις στις άλλες Πολιτείες 
είναι σχετικά σταθερές, αλλά η Μελβούρνη 
δεν είναι πολύ πίσω από το Σίδνεϊ, µε το 
75% του συνόλου των κατοικιών να πωλού-
νται µε το που βγαίνουν σε δηµοπρασία ή 
αµέσως µετά.

Αυξηµένες εµφανίζονται και οι ξένες 
επενδύσεις. ∆εδοµένου ότι το δολάριο έχει 
κατέβει πολλά χρήµατα έρχονται από την 
Κίνα και τη Μαλαισία µε αποτέλεσµα η αγο-
ρά πρώτης κατοικίας να γίνεται ακόµη πιο 
δύσκολη λόγω ανταγωνισµού. Η αγορά κα-
τοικίας είναι αυτή τη στιγµή αυτή που απο-
φορά τα µεγαλύτερα επενδυτικά κεφάλαια 
φτάνοντας τα 5 τρισ. δολάρια.

Ο τραπεζικός αναλυτής Martin North λέει 
ότι πιστεύει ότι η κατοικία στην Αυστραλία 
είναι ήδη µια φούσκα. “Είναι δυνατόν στους 
επόµενους έξι µήνες να δούµε τη συνεχή 
επιτάχυνση στην αγορά. Νοµίζω ότι αν αυτό 
συµβεί δεν θα είναι ένα καλό πράγµα και 
θα καταλήξει σε κάποιου είδους διόρθωση”, 
είπε ο κ. North.

Η δισεκατοµµυριούχος Gina Rinehart αιφνιδίασε τους πάντες 
αλλάζοντας την τακτική που έχει ακολουθήσει µέχρι σήµε-
ρα στην µακρόχρονη διαµάχη που έχει µε τα δύο παιδιά της 
γύρω από την διαχείριση της οικογενειακής περιουσίας.
Ο John Hancock και η Bianca Rinehart, τα παιδιά της πλου-
σιότερης γυναίκας της Αυστραλίας, προσπαθούν να αντικα-
ταστήσουν τη µητέρα τους από τη θέση του διαχειριστή της 
τεράστιας περιουσίας επικαλούµενα σοβαρά παραπτώµατα 
που έχει κάνει. Η κ. Rinehart έχει αρνηθεί τις κατηγορίες και 
η υπόθεση επρόκειτο να πάει σε δίκη την επόµενη εβδοµάδα. 
Αλλά µε µια αιφνιδιαστική κίνηση ο δικηγόρος της είπε στο 
Ανώτατο ∆ικαστήριο της Νέας Νότιας Ουαλίας ότι θα ήθελε 
να µεσολαβήσει για να διορίσει νέο διαχειριστή.
Το δικαστήριο άκουσε την κ. Rinehart να ζητά να αναλάβει 
τη θέση αυτή ένα µέλος της οικογένειας µε γνώση της εξο-
ρυκτικής βιοµηχανίας. Ο δικηγόρος της, Bruce McClintock, 
δήλωσε ότι το θέµα έχει τελειώσει. “Η κ. Rinehart έχει την 

εξουσία να διορίσει νέο διαχειριστή ή διαχειριστές σύµφωνα 
µε τους νόµους της ∆υτικής Αυστραλίας. Στα 20 χρόνια που 
είναι διαχειριστής η κα Rinehart, η HPPL έχει γίνει η µεγαλύ-
τερη ιδιωτική εταιρεία στην Αυστραλία, και µάλιστα µία από 
τις µεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρίες εξόρυξης στον κόσµο”, είπε 
ο κ. McClintock.
Αν ο διαµεσολαβητής αποτύχει να διορίσει νέο επικεφαλής 
τότε θα κληθεί να το κάνει ο δικαστής. ∆ηµοσιογραφικές πη-
γές αναφέρουν ότι η κ. Rinehart προσφέρθηκε να παραιτηθεί 
ως διαχειρίστρια της οικογενειακής περιουσίας αργά χθες το 
βράδυ, µια µέρα πριν από την έναρξη της ακροαµατικής δι-
αδικασίας. Τα τρία ενήλικα τέκνα της κας Rinehart υπέβαλαν 
για πρώτη φορά αίτηµα εναντίον της το Σεπτέµβριο του 2011. 
Στη δηµόσια διαµάχη εµπλέκονται µεγάλες νοµικές οµάδες 
ενώ σύµφωνα µε ιδιωτικά µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
µείου που έχουν διαρρεύσει, η κα Rinehart έχει κατηγορήσει 
τα παιδιά της ότι είναι τεµπέληδες.
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